
 

Mynachlog Nedd — ‘The fairest 

abbay of al Wales’ 



Ym mlynyddoedd olaf yr unfed ganrif ar ddeg a degawdau cyntaf y ddeuddegfed 
ganrif, estynnodd y Normaniaid eu rheolaeth tua'r gorllewin, dros diroedd ffrwythlon 
iseldir Morgannwg, a hynny dan arweinyddiaeth Robert fitz Haimon (m. 1107) i 
ddechrau, ac yna Robert Consul (m. 1147).  
 
Roedd dyfodiad y Normaniaid wedi dod â mewnlifiad o ymsefydlwyr newydd, a 
chafodd llawer o'r Cymry brodorol eu dadleoli i'r ucheldiroedd. Cyn belled â'u bod yn 
cydnabod goruchafiaeth y Normaniaid, roedd yr arglwyddi Cymreig, i raddau helaeth, 
yn cael llonydd, a pharhaodd hynny tan y drydedd ganrif ar ddeg. Dim ond arglwyddi 
Cymreig Afan a lwyddodd i gadw eu tiroedd, a oedd yn ymestyn i lawr i'r môr yng 
nghyffiniau Port Talbot heddiw. 
 
Un o'r anturiaethwyr Normanaidd cyntaf i fentro y tu hwnt i Afon Nedd oedd Richard 
de Granville, cwnstabl, neu brif swyddog milwrol Robert Consul, arglwydd 
Morgannwg. Sefydlodd Granville gastell ar lan orllewinol yr afon – y mae ei leoliad yn 
dal i fod yn destun dadl – a, thrwy ei ddefnyddio'n fan sefydlog, cipiodd diroedd oddi 
ar y Cymry hyd at Afon Tawe. 
 
Tua 1129, penderfynodd Granville ildio'r tiroedd yr oedd wedi eu cymryd oddi ar y 
Cymry, ac ymddeol i'w stadau yn Nyfnaint. Heb etifedd, a'i wraig, Constance, yn sâl, 
penderfynodd roi'r tiroedd i dŷ crefyddol; fodd bynnag, nid i San Pedr yng 
Nghaerloyw nac Abaty Tewkesbury, y mynachlogydd Benedictaidd traddodiadol a 
ffefrid gan Robert fitz Haimon a'r Normaniaid eraill a goncrodd Forgannwg, y'u 
rhoddodd. Yn lle hynny, penderfynodd Granville roi ei dir i abaty Normanaidd 
Savigny, a oedd ar ffin dde-orllewinol Normandi, nid nepell o'i wreiddiau fwy na 
thebyg. 
 
Vitalis o Mortain a sefydlodd y gymuned yn Savigny, tua 1105, a hynny yn dilyn 
degawd o fod yn feudwy a phregethwr crwydrol. I'r mynachod a ymgasglodd o'i 
gwmpas yno, ysgrifennodd Vitalis reol bywyd symlach ar sail Rheol Sant Bened – 
sef y templed pennaf ar gyfer bywyd mynachaidd yn y Gorllewin canoloesol. Daeth y 
tŷ i fod yn Abaty Trindod Sanctaidd Savigny rhwng 1112 a 1115.  
 
Ffynnodd Savigny a dechrau sefydlu mynachlogydd newydd, a hynny yn Normandi 
gyntaf, ac yna ym Mhrydain ac Iwerddon. Sefydlwyd y tŷ Prydeinig cyntaf yn 1124 yn 
Tulketh yn Swydd Gaerhirfryn, a hynny gan yr uchelwr dylanwadol, yr Iarll Stephen o 
Boulogne a Mortain. Byddai'r gymuned yn symud i Furness yn Rheged (Cymbria) 
dair blynedd yn ddiweddarach, a byddai Stephen yn dod yn frenin yn dilyn 
marwolaeth Harri I yn 1135. 
 
Rhoddodd Granville a'i wraig, Constance, waddol cyfoethog i Savigny ar gyfer y 
fynachlog newydd yng Nghastell-nedd. Manylir ar y grant yn y siarter sefydlu sy'n 
cael ei chadw gan Wasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg yn Abertawe. 
Rhoddodd Granville 'yr holl wastraff' i'r mynachod – tiroedd heb eu datblygu – yn yr 
ardal y mae Afon Nedd, Afon Tawe, Afon Clydach a Phwll Cynan yn ffinio â hi ar 
arfordir Morgannwg. Amcangyfrifwyd y gallai hyn fod yn gyfanswm o ryw 8,000 erw o 
dir. 
 
Yn ogystal, rhoddodd gapel ei gastell i'r mynachod (yn ddi-os yn gyfnewid am eu 
gwasanaethau pan gyraeddasant gyntaf), melin ar Afon Clydach, hanner y bysgodfa 



ar Afon Nedd, degymau o'r rhanbarth, ac eiddo eraill, gan gynnwys pentref yr As 
Fach ym Mro Morgannwg. Mae'r siarter yn nodi'n glir fod Richard a Constance yn 
cyflwyno'r rhodd er 'iachawdwriaeth eneidiau Robert, iarll Caerloyw, a Mabel, ei 
wraig, yr iarlles, a William, ei fab, ac er iachawdwriaeth ein heneidiau ein hunain, ac 
eneidiau ein cyndeidiau’. 
 
Daeth y gymuned newydd o dan nawdd ac amddiffyniad yr Iarll Robert, ac 
addawodd y byddai ei abad yn cael ei ethol yn ôl y canonau. Ar 25 Hydref 1130, 
cyrhaeddodd yr Abad Richard a 12 o fynachod o Savigny i ddechrau'r hyn a fyddai'n 
estyn i fod yn fwy na 400 mlynedd o fywyd mynachaidd yng Nghastell-nedd.  
 
Rywbryd yn ddiweddarach, estynnwyd daliadau’r mynachod trwy gyfrwng dau grant 
arall gan Richard o Granville a Constance. Rydym yn gwybod am y rhoddion hyn 
gan iddynt gael eu hailadrodd a'u cadarnhau mewn dogfennau diweddarach – arfer 
cyffredin yn y canol oesoedd. Cafodd y mynachod gastell Granville, yr holl dir rhwng 
Afon Nedd ac Afon Tawe, Eglwys Sant Cadog ac Eglwys Cilybebyll, holl ddegwm yr 
ardal a holl bysgodfeydd Granville ar Afon Nedd ac Afon Tawe. 
 
Roedd sefydlu'r fynachlog wedi atgyfnerthu presenoldeb y Normaniaid yn yr hyn a 
oedd yn parhau i fod yn rhanbarth yr oedd y Cymry a'r Normaniaid yn cystadlu 
amdano. Yn wir, mor ddiweddar ag 1224, ymosododd arglwydd Cymreig Afan, 
Morgan Gam, ar un o adeiladau’r fynachlog a'i losgi, gan ladd pedwar gwas, clwyfo 
mynach a brawd lleyg yn ddifrifol, a difa 400 neu ragor o ddefaid.  
 
Dim ond am 17 mlynedd y byddai Mynachlog Nedd yn parhau i fod yn gymuned a 
oedd yn perthyn i Savigny, ac ychydig iawn sy'n hysbys o'i hanes yn ystod y cyfnod 
hwnnw. Cofnodwyd marwolaeth Richard, yr abad cyntaf, yn 1145, ond prin yw'r 
dystiolaeth ddogfennol gynnar arall am hanes y fynachlog. Mae astudiaeth o'r 
adeiladau sydd wedi goroesi yn y fynachlog, yn enwedig y transept deheuol, wedi 
arwain at awgrymiadau herfeiddiol ac amhendant yn unig am gymeriad posibl yr 
eglwys gynnar. Hyd yn hyn, nid yw cloddiadau archaeolegol wedi arwain at unrhyw 
ddirnadaeth ddefnyddiol. 
 
Roedd cynulleidfaoedd mynachlogydd Savigny wedi tyfu heb bresenoldeb strwythur 
cryf i'w llywodraethu, ac roedd y cyfrifoldeb am oruchwylio'r cymunedau gwasgaredig 
o Normandi i Iwerddon yn pwyso'n drwm ar abad Savigny. Yn 1147, daeth yr Abad 
Serlo o Savigny i'r penderfyniad fod baich y cyfrifoldeb yn rhy fawr. Roedd 
trefniadaeth a disgyblaeth y Sistersiaid wedi gwneud argraff fawr arno, a 
chyflwynodd Serlo ddeiseb iddynt, yn gofyn iddynt ymgorffori tai Savigny. 
 
Cafodd yr apêl dderbyniad ffafriol, ac ymgorfforwyd cynulleidfa pob un o'r 33 o 
fynachlogydd Savigny yn Urdd y Sistersiaid, a oedd yn ehangu. Gan fod yna lawer o 
debygrwydd rhwng mynachlogydd Savigny a'r mynachlogydd Sistersaidd, roedd hwn 
yn uniad naturiol.  
 
Daeth y Sistersiaid i fodolaeth yn 1098, pan adawodd Robert o Molesme a grŵp o 
fynachod fynachlog Molesme i sefydlu cymuned newydd yn Cîteaux ym Mwrgwyn. 
Cyn bo hir, roedd y pab wedi gorfodi Robert i ddychwelyd i Molesme, ond arhosodd 
gweddill y grŵp yn Cîteaux. Yn debyg i lawer o ddiwygwyr mynachaidd ar ddiwedd yr 
unfed ganrif ar ddeg a dechrau'r ddeuddegfed ganrif, roeddent yn credu bod y 



defodau mynachaidd wedi llacio a gwyro oddi wrth y model syml a bennwyd yn y 
chweched ganrif yn Rheol Sant Bened. Nod y Sistersiaid oedd ufuddhau i'r Rheol 
'ym mhob iod a thipyn'. 
 
Golygodd dehongliad caeth y Sistersiaid o'r Rheol eu bod wedi mynd ati i wrthod 
llawer o'r arferion a'r defodau a oedd wedi datblygu dros ganrifoedd ymhlith y 
Benedictiaid – a gâi eu galw'n 'fynachod duon' oherwydd lliw eu gwisg. Roedd y 
Sistersiaid yn dymuno adfywio 'purdeb y Rheol' 'mewn perthynas â materion megis 
deiet a gwisg. Oherwydd eu bod yn mynnu gwisgo dillad gwlân heb eu llifo, yn 
arwydd o'u gostyngeiddrwydd a'u symlrwydd, cafodd y Sistersiaid yr enw 'y 
mynachod gwyn’. 
 
Ni allai'r Sistersiaid weld bod yna awdurdod o gwbl yn Rheol Sant Bened dros feddu 
ar 'eglwysi nac allorau, offrymau na dyledion claddu, degymau dynion eraill, ffyrnau 
na melinau, pentrefi na gwerinwyr' (Exordium Parvum), felly aethant ati i ymwrthod 
â’r ffynonellau incwm hyn yr oedd y tai Benedictaidd traddodiadol, ac, mewn 
gwirionedd, fynachlog Savigny yng Nghastell-nedd, wedi eu derbyn gan roddwyr heb 
unrhyw boen cydwybod.  
 
Yn lle hynny, roeddent yn benderfynol o fyw trwy lafur eu dwylo eu hunain, fel yr 
oedd y Rheol yn ei bennu, ac roeddent yn croesawu rhoddion o dir heb ei ddatblygu, 
a heb faich tenantiaid na rhwymedigaethau yn perthyn iddo, y gallent ei drin a'i 
amaethu. Fodd bynnag, roedd y Sistersiaid cynnar yn ei chael yn anodd gwireddu'r 
nod hwn ar yr un pryd â chyflawni'r cylch cyflawn o wasanaethau corawl a ddisgwylid 
gan fynachod. Felly penderfynasant groesawu lleygwyr anllythrennog i'r Urdd i fod yn 
conversi neu'n frodyr lleyg.  
 
Er bod conversi hefyd yn bresennol mewn grwpiau mynachaidd eraill, rhoddodd y 
Sistersiaid iddynt bwysigrwydd arbennig a'u hintegreiddio i strwythur yr Urdd. ‘Dyna 
pryd y bu iddynt ddeddfu diffiniad i dderbyn, gyda chaniatâd eu hesgob, frodyr lleyg 
barfog, ac i'w trin fel nhw eu hunain mewn bywyd a marwolaeth – ac eithrio na allent 
ddod yn fynachod – a hefyd fel gweithwyr cyflogedig; oherwydd heb gymorth y rhain, 
nid oeddent yn deall pa fodd y gallent gadw praeseptau'r Rheol ddydd a nos.’ 
(Exordium Parvum) 
 
Cymerodd y brodyr lleyg addunedau o ufudd-dod, ond nid oeddent yn rhwym wrth 
gyfyngiadau'r Rheol. Felly nid oedd disgwyl iddynt gyflawni dyletswyddau litwrgaidd 
mynachod llythrennog y côr – roedd ganddynt 'wasanaeth' symlach yr oeddent yn ei 
ddysgu ar y cof – gan olygu eu bod yn rhydd i weithio. Ar ben hynny, gallent adael y 
fynachlog i drin ac amaethu ei thiroedd. Roedd y brodyr lleyg yn rhan hanfodol o 
economi’r faenor Sistersaidd a ddatblygodd yn y ddeuddegfed ganrif. Roedd y 
maenorau mynachaidd yn ddaliadau amaethyddol hunangynhwysol a gâi eu rheoli 
gan frodyr lleyg i gyflenwi'r fynachlog neu i'w chynnal trwy werthu'r gwarged. 
 
Roedd yna sawl maenor yng nghyffiniau Mynachlog Nedd, yn cynnwys Cwrt Betws, 
Cwrt Herbert a Chwrt Sart. Roedd y maenorau eraill yn bellach i ffwrdd, gan 
gynnwys yr As Fawr, sef y tiroedd a roddwyd gan Richard de Granville ac a 
drawsnewidiwyd gan y Sistersiaid yn faenor âr fawr o 800 erw. Mae craidd canolog 
Maenor yr As Fawr, sydd mewn cyflwr da, yn cwmpasu 20 erw o dir, ac yn dal i 
warchod olion ysgubor fynachaidd fawreddog a cholomendy.  



 
Er bod y brodyr lleyg yn rhan annatod o Urdd y Sistersiaid, roeddent wedi'u 
gwahanu, i raddau helaeth, oddi wrth y mynachod o ran eu gweithgareddau dyddiol. 
Roedd tai Sistersaidd fel arfer yn cael eu hadeiladu yn ôl cynllun safonol a olygai fod 
llety'r brodyr lleyg ar ochr orllewinol y cloestr. Mae Mynachlog Nedd yn cydymffurfio 
â'r patrwm hwn, a byddai dorter y brodyr lleyg, lle byddent yn cysgu, wedi bod ar 
lawr uchaf y rhes orllewinol o adeiladau. Y rhes orllewinol yw'r rhan gynharaf o'r 
fynachlog i oroesi, ac mae'n rhaid nad oeddent wedi dechrau ei hadeiladu lawer 
hwyrach nag 1170.  
 
Er bod Mynachlog Nedd wedi parhau i gaffael tiroedd ym Morgannwg a Gŵyr, 
dywedodd F.G. Cowley, hanesydd nodedig ar fynachaeth yng Nghymru'r Oesoedd 
Canol, 'ar ddiwedd y ddeuddegfed ganrif, roedd ystad y fynachlog yn dal i fod yn 
gasgliad o ddaliadau cymharol fach, heb fawr ddim gobaith o'u cyfuno'n iawn’. 
Cafwyd ansefydlogrwydd o'r newydd yn y Mers yn yr 1190au wedi i'r Arglwydd Rhys, 
tywysog Deheubarth, wrthymosod yn dilyn marwolaeth Harri II yn 1189. O ganlyniad, 
dechreuodd mynachod Mynachlog Nedd ystyried symud y fynachlog i Exford, ystad 
yng Ngwlad yr Haf a oedd yn eu meddiant. Fodd bynnag, oherwydd i abaty 
Sistersaidd Cleve gael ei sefydlu brin 16 cilometr (10 milltir) o Exford yn 1198, 
difethwyd y cynlluniau hynny a phenderfynodd mynachod Mynachlog Nedd gyfuno a 
datblygu'r hyn a oedd ganddynt gartref.  
 
Bu'r penderfyniad hwn yn gyfrifol am hau hadau anghydfod â thŷ Sistersaidd cyfagos 
Abaty Margam, anghydfod a barodd ymhell i'r drydedd ganrif ar ddeg. Roedd 
Margam, sy'n sefyll ychydig llai na 13 cilometr (8 milltir) i'r de-ddwyrain o Fynachlog 
Nedd ar draws gwlad, wedi cael ei sefydlu gan Robert o Gaerloyw yn 1147, yn yr un 
flwyddyn ag yr oedd Mynachlog Nedd wedi cael ei hymgorffori yn Urdd y Sistersiaid. 
A hwythau wedi'u lleoli mor agos i'w gilydd, gwrthdrawodd eu buddiannau dro ar ôl 
tro. Mae cofnodion yn tystio bod abadau Sistersaidd wedi cyfryngu ar rai achlysuron, 
ond mae Gerallt Gymro yn honni bod y ddau dŷ wedi mynd am yddfau ei gilydd un 
tro trwy ddefnyddio ceffylau arobryn o'u bridfeydd yn bencampwyr i ymladd drostynt.  
 
Yn ddi-os, roedd awch mynachod Mynachlog Nedd i sicrhau eu gafael ar eu 
hystadau yn cyfrif am y ddau gadarnhad a roddwyd iddynt gan y Brenin John yn 
1207 a 1208. Cafodd y brenin 100 marc (£66 13s 4d) a phalffrai (ceffyl marchogaeth) 
ganddynt yn gadarnhad o'u meddiant o hen safle castell Richard o Granville a'r holl 
dir yr oedd Granville wedi'i roi iddynt rhwng Afon Nedd ac Afon Tawe. Yn yr ail 
siarter, cadarnhaodd y brenin gyfres o grantiau yr oedd y mynachod wedi'u cael gan 
amrywiaeth o noddwyr, gan ddechrau gyda Richard de Granville. Ymwelodd y 
Brenin John â Mynachlog Nedd ar 21 Mai 1210, pan oedd ar ei ffordd i Iwerddon. 
 
Er gwaethaf yr anghydfodau â Margam a'r difrod achlysurol gan y Cymry i'w 
maenorau, aeth y gymuned ym Mynachlog Nedd ati'n ddyfal i ailadeiladu ochrau 
deheuol a dwyreiniol y cloestr, a orffennwyd, yn y diwedd, ganol y drydedd ganrif ar 
ddeg. Nid yw'n hysbys beth oedd yn rhagflaenu'r adeiladau hyn ym Mynachlog 
Nedd, ond roedd y rhesi, ynghyd â'r cloestr, yn darparu'r lleoliad sylfaenol ar gyfer 
bywyd y mynachod Sistersaidd pan nad oeddent yn cyflawni eu dyletswyddau 
litwrgaidd.  
 



Dorter neu ystafell gysgu'r mynachod oedd yn llenwi llawr cyntaf y rhes ddwyreiniol. 
Cyfrifwyd y gallai fod wedi lletya 80 i 90 o frodyr, ond nid oes tystiolaeth ar gael i 
ddynodi bod nifer y mynachod ym Mynachlog Nedd erioed wedi bod cymaint â 
hynny. Roedd y dorter yn cael ei gysylltu â'r geudy, neu'r bloc tai bach, a oedd i'r 
dwyrain, dros bont, ar lefel y llawr cyntaf. Roedd llawr gwaelod y rhes ddwyreiniol yn 
cynnwys nifer o ystafelloedd. Yn y pen gogleddol, agosaf at yr eglwys, yr oedd 
llyfrgell y fynachlog. Y drws nesaf iddo oedd y cabidyldy, lle roedd y mynachod yn 
ymgynnull bob bore i glywed pennod o Rheol Sant Bened yn cael ei darllen, i 
weinyddu busnes y tŷ ac i gyfaddef eu beiau. Yn agos at y cabidyldy yr oedd y 
parlwr, lle roedd y rheol tawelwch a gâi ei chadw yn y fynachlog yn cael ei llacio fel y 
gellid cynnal unrhyw sgyrsiau angenrheidiol.   
 
Roedd tramwyfa yn rhedeg trwy'r rhes ddwyreiniol, gan ddarparu mynediad i 
fynedfa'r siambr fawr, a oedd wedi'i lleoli ym mhen deheuol y rhes. Mae'n debyg mai 
hon oedd yr ystafell ddydd, lle gallai'r mynachod gyflawni eu gwaith llaw rheolaidd 
neu ei defnyddio i ddibenion eraill. Mae'n ystafell sydd wedi goroesi â'i nenfwd 
cromennog yn gyfan, ac yn un o'r gofodau mynachaidd gorau yng Nghymru. Mae 
hefyd yn enwog gan ei bod wedi ymddangos mewn amrywiaeth eang o raglenni 
teledu, gan gynnwys Dr Who y BBC. 
 
Wedi'i leoli ym mhen dwyreiniol rhes ddeheuol y cloestr yr oedd y tŷ twymo – yr unig 
le yn y fynachlog, ar wahân i'r gegin neu'r ysbyty, y caniateid cynnau tân ynddo. Yn 
ymyl y tŷ twymo yr oedd y ffreutur, lle roedd y mynachod yn bwyta. Mae seiliau 
drylliedig y colofnau yn dynodi lleoliad y fynedfa. Byddai'r gegin wedi bod rhwng y 
ffreutur a'r rhes orllewinol, mewn man delfrydol i wasanaethu'r ddau. 
 
Erbyn diwedd y drydedd ganrif ar ddeg, roedd yna heriau a newidiadau sylweddol yn 
wynebu Mynachlog Nedd. Yn 1269, cafodd Cabidyldy Cyffredinol y Sistersiaid (corff 
llywodraethu Urdd y Sistersiaid) wybod am 'hyfdra mynych a byrbwyll rai brodyr lleyg 
penodol ym Mynachlog Nedd’. Roeddent wedi dianc o'r fynachlog gyda cheffylau'r 
abad. Roedd y Cabidyldy Cyffredinol yn bygwth eu hesgymuno a'u carcharu pe na 
fyddent yn dychwelyd, ond nid yw eu tynged yn hysbys. Ddiwedd y ddeuddegfed 
ganrif ac yn ystod y drydedd ganrif ar ddeg, nid Mynachlog Nedd oedd yr unig dŷ 
Sistersaidd Cymreig i brofi anawsterau disgyblu mewn perthynas â'i brodyr lleyg ac, 
erbyn degawdau olaf y drydedd ganrif ar ddeg, roedd y gallu i recriwtio i'r 
frawdoliaeth leyg wedi dirywio'n helaeth.  
 
Daeth Adam o Gaerfyrddin yn abad Mynachlog Nedd tua 1266, a byddai wedi gorfod 
mynd i'r afael â'r materion hyn. Fodd bynnag, nid y pryderon hyn oedd unig bryderon 
Adam o bell ffordd, gan y dechreuwyd ailadeiladu eglwys y fynachlog yn ystod ei 
gyfnod o fod yn abad, a hynny tua 1280. Ar wahân i ychydig aliniadau awgrymog yng 
ngwaith maen y transept deheuol, ac ambell awgrym pryfoclyd arall, nid oes yna 
dystiolaeth o gwbl o'r eglwys gynharach, eglwys a fyddai wedi cael ei chodi, yn ôl 
pob tebyg, yn arddull bensaernïol Romanésg y ddeuddegfed ganrif. Codwyd yr 
eglwys newydd ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg, a hynny yn yr arddull Gothig 
Addurnedig a oedd yn cael ei nodweddu gan ffenestri mawr a threswaith soffistigedig 
yn y ffenestri. 
 
Ym mis Rhagfyr 1284, ymwelodd Brenin Edward I â'r fynachlog. Mae cronicl yn 
cofnodi 'iddo fynd i mewn i'r fynachlog a rhoi'r gortho mwyaf hardd i'r Abad Adam'. 



Canopi allor oedd gortho. Er y rhoddwyd croeso, yn ddi-os, i rodd y brenin, a bod y 
gortho wedi dod â bri mawr i'r fynachlog, ni fyddai hyn wedi helpu'r mynachod i dalu'r 
costau, a oedd yn sicr yn sylweddol, o adeiladu eu heglwys newydd.  
 
Mae'n bosibl bod pryderon y gymuned ynghylch gofynion ariannol y prosiect 
adeiladu parhaus yn egluro, yn rhannol, y cytundeb a wnaeth Adam o Gaerfyrddin â 
Gilbert de Clare, Arglwydd Morgannwg ar 13 Ebrill 1289. Ildiodd Adam ddaliadau 
helaeth i Gilbert, a oedd yn cynnwys holl diroedd a rhandiroedd y fynachlog yn 
Llansawel, y tir rhwng Mynydd Cilfái ac Afon Nedd, a'r mynydd-dir rhwng Afon Nedd 
ac Afon Tawe. Fodd bynnag, cadwodd y mynachod eu holl bysgodfeydd a choredau 
rhwng y fynachlog a'r môr. Yn gyfnewid am y consesiynau helaeth hyn, rhoddodd 
Gilbert de Clare i Adam a mynachod Mynachlog Nedd werth £100 o renti y flwyddyn 
o eiddo ym mwrdeistrefi Castell-nedd, y Bont-faen, Caerdydd a Chaerllion ac o 
faenorau Llanilltud Fawr a Llanfleiddan. 
 
Roedd y cytundeb hwn yn cynrychioli gwyriad oddi wrth ddelfrydau'r Sistersiaid 
cynnar, a oedd wedi gwrthod rhenti ac incwm arall a ddeilliai o waith pobl eraill, ac 
roedd yn nodi symudiad cyntaf cofnodedig Mynachlog Neddi oddi wrth economi'r 
faenor. Mae'n bosibl bod Gilbert de Clare, a oedd awyddus i ennill rheolaeth fwy 
effeithiol dros diriogaethau'r ucheldir, wedi rhoi pwysau ar y mynachod i gytuno i'r 
cyfnewidiad. Efallai nad oedd yr Abad Adam yn gwbl amharod i dderbyn y trefniant. 
Gwyddom iddo gael anawsterau gyda rhai o'i frodyr lleyg, ac mae'n bosibl bod y 
fynachlog wedi cael perthynas gythryblus hefyd â rhai o'i chymdogion lleyg, gan 
olygu ei fod, efallai, wedi croesawu'r cyfle i ildio'r tiroedd yn gyfnewid am addewid o 
incwm dibynadwy. 
 
Mae'r ffaith bod Gilbert de Clare wedi rhoi grant arall i'r mynachod ar yr un diwrnod 
yn cynyddu'r tebygrwydd bod yna gyswllt rhwng y cyfnewid a'r gwaith adeiladu 
parhaus ar eglwys y fynachlog. Caniataodd iddynt fynd â'r holl bren angenrheidiol o'i 
goedwigoedd yng Nglyntawe, Glyn-nedd a Glyndulais ar gyfer codi'r fynachlog a'r tai 
oddi mewn iddi, ynghyd ag i'w cynnal a'u cadw i safon resymol, a chawsant hefyd 
ddigon o bren i gynnal a chadw maenor Cwrt Herbert a chorlan defaid y faenor, a 
oedd wedi'i lleoli'n agos at y fynachlog, rhwng y fynachlog a chastell Gilbert de Clare 
yng Nghastell-nedd.  
 
Ddwy flynedd yn unig ar ôl y cyfnewid â Gilbert de Clare, aseswyd bod incwm 
blynyddol y fynachlog ymhell dros £230; Margam oedd yr unig dŷ mynachaidd yn Ne 
Cymru ag incwm uwch. Yn ychwanegol at y buddiannau trefol a oedd newydd ddod 
i'w meddiant, roedd gan Fynachlog Nedd ystad âr o dros 5,000 erw, bron 5,000 o 
ddefaid a thua 200 o wartheg.  
 
Dioddefodd ystadau ac eiddo'r fynachlog ym Morgannwg ddifrod difrifol yn ystod 
gwrthryfel gan y Cymry a ddigwyddodd yn sgil marwolaeth yr Iarll Gilbert de Clare 
ifanc ym Mrwydr Bannockburn yn 1314. Mae'n bosibl bod yr helbulon hyn wedi 
cyfrannu at esgeulustod parhaus Mynachlog Nedd o ran economi'r faenor. Yn 1322, 
am y tro cyntaf, prydleswyd maenor Exford yng Ngwlad yr Haf.   
 
Gorffennwyd y gwaith ar eglwys y fynachlog tua 1330. Tua deng mlynedd yn 
ddiweddarach, gosodwyd palmant teils cywrain yn rhannau dwyreiniol yr eglwys. 
Addurnwyd y teils mewnosodedig ag arfau herodol, patrymau treswaith, golygfeydd 



hela a delweddau o farchogion yn ymladd. Oherwydd yr amlygrwydd a roddir i'r teils 
ag arfau herodol Montagu a Despenser, ysgogodd hyn J.M. Lewis i awgrymu mai 
Elizabeth Montagu, efallai, oedd noddwr y teils, sef menyw yr oedd Mynachlog Nedd 
yn waddol iddi, ac a briododd Hugh Despenser rhwng 1338 ac 1341. Arhosodd 
rhannau helaeth o'r palmant yn eu lle tan ddiwedd yr 1980au, pan gawsant eu codi 
a'u symud i'r ystafell ddydd fynachaidd i'w gwarchod rhag hindreuliad a difrod.  
 
Bu'r newidiadau cymdeithasol enfawr a ddilynodd ddinistr marwolaethau'r Pla Du 
(1348-50), a'r achosion dilynol o'r pla yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, yn gyfrifol am 
roi diwedd ar frawdoliaeth leyg y Sistersiaid. Mae'n debygol bod corff yr eglwys, lle 
roedd y brodyr lleyg wedi ymarfer eu defosiynau, bellach yn fan lle câi allorau 
ychwanegol eu gosod a swyddogaethau litwrgaidd eraill eu cyflawni. 
 
Byddai rhagor o drallod yn dilyn ar ddechrau'r bymthegfed ganrif. Dioddefodd y tŷ yn 
yr amodau cythryblus a grëwyd gan wrthryfel Owain Glyndŵr a hefyd yn sgil y 
gwrthryfel. Yn 1423, cyhoeddodd y Pab Martin V fwla pabaidd yn awdurdodi abad 
Margam i esgymuno unigolion anhysbys pe byddent yn peidio â dychwelyd llyfrau, 
cwpanau, addurniadau eglwysig a nwyddau eraill yr oeddent wedi'u hysbeilio o 
Fynachlog Nedd.  
Er y cafwyd aflonyddwch yn y blynyddoedd dilynol, dechreuodd yr abad Thomas 
Franklin (1424-41) ar gyfnod o adnewyddu ym Mynachlog Nedd. Yn ddiweddarach, 
symudodd i fod yn abad Margam (1441-60), a chydnabu trwydded y Pab Eugenius 
IV yn 1445 ei fod wedi 'atgyweirio ac adfer [y ddwy fynachlog] fel ei gilydd o ran nifer 
eu mynachod a'u gweinidogion a'u haddoliad dwyfol, ac o ran eu heiddo.’ Yn 1468, 
cyhoeddodd Richard Neville, iarll Warwick ac arglwydd Morgannwg, siarter bwysig 
yn cadarnhau eiddo'r fynachlog.  
 
Mae'n bosibl bod rhaglen adeiladu newydd yn adlewyrchu sefydlogrwydd adferedig y 
fynachlog erbyn diwedd y bymthegfed ganrif. Adeiladodd un o abadau olaf 
Mynachlog Nedd floc llety newydd iddo'i hun, gan ymgorffori rhannau deheuol y 
ffreutur mynachaidd, y dorter a'r geudy. Er bod yr abadau Sistersaidd cynnar yn 
cysgu yn y dorter, yn unol â Rheol Sant Bened, elfen gyffredin o'r drydedd ganrif ar 
ddeg ymlaen oedd bod yr abadau, a oedd yn aml yn ffigurau o bwys mawr yn lleol a 
thu hwnt, yn cael llety ar wahân. Gall y ffaith bod yr abad wedi adfeddiannu rhannau 
o lety mynachaidd Mynachlog Nedd fod yn arwydd bod yr adeiladau eisoes wedi 
mynd yn segur wrth i nifer y mynachod leihau.  
 
Byddai abad olaf Mynachlog Nedd, Lleision ap Thomas, a ddaeth i'w swydd tua 
1510, wedi bod yn gwylio cymylau storm y Diwygiad yn crynhoi o ystafelloedd 
cyfforddus llety'r abad. Roedd yn raddedig o Rydychen ac yn ffigur pwysig yn yr 
Urdd Sistersaidd ehangach; yn 1532, er enghraifft, roedd yn un o bum abad a 
benodwyd i ymweld â thai Sistersaidd yng Nghymru a Lloegr. 
 
Mae awdl a ysgrifennwyd gan Lewys Morgannwg (enw barddol Llywelyn ap Rhisiart) 
yn dathlu lletygarwch yr Abad Lleision ac ysblander Mynachlog Nedd ar ddechrau'r 
unfed ganrif ar bymtheg. Mae'r gerdd, wrth gwrs, yn gelfyddydwaith ac nid yn 
ffynhonnell hanesyddol fanwl gywir, ond mae'n rhoi darlun grymus o'r fynachlog yn y 
degawdau yn union cyn iddi gael ei darostwng. 
 



Mae pennill Lewys Morgannwg yn datgelu bod y Sistersiaid, dros bedair canrif ar ôl 
sefydlu Cîteaux, wedi gwyro oddi wrth eu delfryd gynnar o sicrhau llymder mewn 
celfyddyd a phensaernïaeth eglwysig.  
 

Ac aur yn gerygl, Naf eurnaf fernygl, 
A phinygl tair ffynnon.  
 
Erfai mae ar wydr arfau 'merodrion,  
Arfau nen olau yn freninolion;  
Ar fawt sy ogylch arfau twysogion,  
Arfau Nedd gannoes, ar fain nadd gwnion;  
Arfau'r gwŷr gorau dan goron–Harri  
A'r muriau eglwysi o'r marmor gleision.  
 
I nen fawr uchel yn y nef wreichion  
Goruwch 'y ngolwg archangylion;  
Y llawr i bobloedd holl wŷr Bablon  
Obry a weithiwyd â main brithion; 
Y clych a'r menych â'r mwynion–foliant,  
Mynych 'Ogoniant' meneich gwnion. 
  
(Gwaith Lewys Morgannwg I, gol. A. Cynfael Lake, Canolfan Uwchefrydiau 
Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 2004) 

 
Mae'r gerdd hefyd yn nodi bod Lewys wedi mwynhau haelioni bwrdd yr Abad Lleision 
ac, yn ddi-os, roedd yn gobeithio blasu'r wledd eto. 

 
Tonnau grawnwin, tân gwerinoedd, 
Trilliw winoedd trallaw weinion; 
Tai byrnhawnwin tu brenhinoedd 
Trôi fyddinoedd, torfoedd ddynion; 
 
E gair gwres yn y gaer gron, 
E gair seigiau gwresogion, 
A'r ceirw fry o barcau'r fron 
A'r eogiaid o'r eigion, 
A gwenith a phob gwinoedd, 
Maer tiroedd a'r môr tirion.  
 

Mae'r gerdd hefyd yn awgrymu bod Mynachlog Nedd yn enwog ar ddechrau'r unfed 
ganrif ar bymtheg am ei haddysg (er na ddylid derbyn yr honiad fod Mynachlog Nedd 
yn brifysgol ar ei olwg):  
 

Unifersi Nedd, llyna fawrson–Lloegr, 
Llugorn Ffrainc, Iwerddon; 

Ysgol hygyrch ysgolheigion 
I bob sïens be bai Seion; 
Ac organau i'r gwŷr gwnion, 
Â mawr foliant ymrafaelion; 
Arthmetic, music grymusion,–sofestr, 



Rhetric, sifl a chanon. 
 
Mae gwybod y byddai storm y Diwygiad Protestannaidd yn sathru Mynachlog Nedd, 
fel pob mynachlog arall ym Mhrydain, dan draed ychydig ddegawdau'n unig yn 
ddiweddarach yn ychwanegu rhyw ias ingol i eiriau Lewys Morgannwg.  
 
Ym mis Mawrth 1536, pasiodd y Senedd y gyntaf o'r Deddfau Diddymu'r 
Mynachlogydd, a oedd yn dyfarnu y dylai pob mynachlog â refeniw o werth blynyddol 
clir a oedd yn llai na £200 gael ei hildio i'r brenin. Yn ôl y Valor Ecclesiasticus – sef 
prisiad 1535 o refeniw'r eglwys a gomisiynwyd gan brif weinidog Harri VIII, Thomas 
Cromwell – roedd Mynachlog Nedd ymhell islaw'r trothwy hwn gan fod yr asesiad 
ohoni yn nodi bod ei refeniw ychydig dros £132. 
 
Fodd bynnag, ni ddaeth bywyd mynachaidd i ben ym Mynachlog Nedd yn 1536 fel y 
gwnaeth mewn cynifer o dai mynachaidd eraill ledled Cymru a Lloegr. Talodd yr 
Abad Lleision ap Thomas y swm sylweddol o £150 i'r Goron i sicrhau goroesiad y 
fynachlog. Roedd yn amlwg bod yr hynafiaethydd Tuduraidd, John Leland, wedi 
ymweld â'r fynachlog tua'r adeg hon. Yn ddiweddarach, byddai'n cofnodi bod 
Mynachlog Nedd, 'semid to me the fairest abbay of al Wales.’ 
 
Yn y pen draw, ni ddaeth dim o ymdrechion Lleision ap Thomas i amddiffyn y bywyd 
mynachaidd ym Mynachlog Nedd. Ar 9 Chwefror 1539, ildiodd yr abad a’r saith 
mynach olaf holl eiddo’r gymuned i ddwylo comisiynwyr Harri VIII. Mynachlog Nedd 
oedd un o'r tai mawr olaf yng Nghymru i ildio i gynllun Thomas Cromwell i 
ddiddymu'r mynachlogydd ledled Cymru a Lloegr.  
 
Cafodd Lleision ap Thomas bensiwn blynyddol o £40, ynghyd â rheithordy Tregatwg. 
Rhoddwyd pensiynau i'r mynachod a oedd yn amrywio mewn gwerth o £3 6s 8d i £4. 
Byddai cynnwys gwerthfawr y fynachlog – ei phlatiau, ei thlysau, ei thecstilau cain ac 
unrhyw drysorau eraill – wedi cael eu cludo i drysorfa'r brenin. Byddai'r elw o werthu 
nwyddau na ellid eu cludo'n hawdd hefyd wedi llifo i'r coffrau brenhinol. Tynnwyd y 
plwm o do'r fynachlog, ond cyn hwyred ag 1547, roedd bron dwy dunnell yno o hyd. 
Anfonwyd pedair cloch o Fynachlog Nedd i Fryste, wedi iddynt gael eu prynu gan 
groser o Lundain, John Coore.  
 
Yn y pen draw, byddai'r fynachlog a'r rhan helaethaf o'i hystad yn cael eu 
trosglwyddo i ddwylo Richard Williams, a oedd, yn ôl John Leland, yn enedigol o 
blwyf Llanisien ym Morgannwg. Roedd yn fab i Morgan Williams, bragwr yn Putney a 
oedd o dras Gymreig, a Catherine Cromwell, chwaer Thomas Cromwell, prif 
weinidog Harri VIII a phensaer y broses o ddiddymu'r mynachlogydd. 
Gwasanaethodd Richard ei ewythr yn ffyddlon o 1530 ymlaen a chymryd ei enw, ac 
o ganlyniad mae'n ymddangos yn aml yn y cofnodion dan yr enw Richard Cromwell, 
neu Richard Williams, a elwir hefyd Cromwell. 
 
Cymerodd Richard Williams, a elwir hefyd Cromwell, ran ymarferol yn y broses o 
ymweld â'r tai mynachaidd a'u diddymu yn 1536, a daeth i feddiant nifer o adeiladau 
mynachaidd. Cafodd ei urddo'n farchog yn 1537, a sefydlodd ei brif sedd yn 
Hinchingbrooke yn Swydd Huntingdon, safle hen leiandy Benedictaidd. 
 
 


